Waal gekommen, welkom, welcome, bienvenue, witam,
karşılama, yo,
Welkom in de schatkamer die Talen kleuren de wereld
heet. Voor je ligt een rijk, divers, boeiend en verbindend
programma dat de enorme diversiteit van taal en
samenleving met elkaar verbindt. Moedertaal, jongerentaal,
dialecttaal, chattaal, codeertaal, spreektaal, beeldtaal, smstaal… we zijn met z’n allen meertalig. Daarnaast stijgt in
onze stad en regio het aantal mensen van buitenlandse
herkomst en neemt de interne verscheidenheid toe,
waardoor de meertaligheid rondom ons nog vergroot wordt.
Aan de hand van expo’s, een symposium, een nieuw
gedicht van Tom Lanoye – geïnterpreteerd, vertaald
én op de planken gebracht door Sint-Niklazenaren –
stadswandelingen, workshops, lezingen, muziekavonden en
de verkiezing van het mooiste dialectwoord brengen de 23
betrokken partners deze schatkamer tot leven. We wensen
je de komende weken en maanden veel ontdekkingen en
taalplezier toe!

www.sint-niklaas.be/
talenkleuren de wereld

RONDLEIDING
Typisch Woas

PROJECT
De taal van de vrede

31.03.2019 | 14.30 uur

26.04.2019 – 05.06.2019

Museumrondleiding ‘op ze Sinnekloases’.

Samen
met
kinderen
en
jongeren
van de kinder- en jeugdbuurtwerking
KroontjesCrew, buurtbewoners en partners
uit de Kroonmolenwijk, stellen we de vraag
wat vrede precies betekent. Op een creatieve
manier en met de talen die de wijk rijk is,
bieden we daarop een antwoord – met
kleurrijke zichtbaarheid in de buurt.

De rondleiding ‘Typisch Woas op ze
Sinnekloases’ is koesteren op hoog niveau. Er
wurd koffie mé toert geoffreert deur bakker
Jan Reed en koffiehuis Van Poeck.

ORGANISATOR
Stedelijke musea Sint-Niklaas
LOCATIE
SteM Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
PRIJS
5 EUR / 2,50 EUR (met korting)
INSCHRIJVEN
reservatiemusea@sint-niklaas.be
INFO
stedelijkemusea@sint-niklaas.be | 03 778 34 50

ORGANISATOR
JOS, Jeugdwerkondersteuning Sint-Niklaas
LOCATIE
Kroonmolenwijk
INFO
www.jos.be | sara@jos.be

VERNISSAGE
Talen kleuren de wereld

LEZING
Een regenboog van dialecten
Jacques Van Keymeulen

30.04.2019 | 18 uur

30.04.2019 | 19.30 uur

Het stadsbrede project ‘Talen kleuren
de wereld’, georganiseerd door diverse
stadsdiensten, organisaties en verenigingen,
wil aan de hand van de rijkdom van talen de
diversiteit van de samenleving in de kijker
zetten. Het project en de tentoonstelling
[Werk-titel] worden officieel geopend door
de burgemeester en betrokken partners.

Het dialectlandschap in Vlaanderen is
buitengewoon versnipperd. Er is WestVlaams, Oost-Vlaams, Brabants en Limburgs,
maar binnen elk van die dialectfamilies
bestaat er nog een grote verscheidenheid.
Dat is niet altijd zo geweest. In deze
lezing wordt op een boeiende en voor
iedereen begrijpbare manier verteld hoe
de grote versnippering van het Vlaamse
dialectlandschap in de loop van de
eeuwen tot stand is gekomen. Jacques
Van Keymeulen is professor Nederlandse
Taalkunde aan de Universiteit Gent.

LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas
INSCHRIJVEN
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
INFO
sint-niklaas.bibliotheek.be | 03 778 34 00

ORGANISATOR
Vormingplus Waas-en-Dender
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
PRIJS
6 EUR / 3 EUR (met korting)
INSCHRIJVEN
www.vormingpluswd.be
INFO
www.vormingpluswd.be | 03 775 44 84

EXPO
[Werk-titel]

FILM
Sibel

30.04.2019 – 26.05.2019

02.05.2019 | 20 uur

dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 19 uur
zaterdag en zondag: 9.30 - 12.30 uur

EXPART begeleidt een vijftiental jongeren
doorheen een co-creatie traject rond taal
met als eindresultaat het realiseren van de
tentoonstelling [Werk-titel]. Deze expositie
is een springplank voor jonge, startende
kunstenaars tussen 15 en 25 jaar.
#expart_jongemakers #expart_talentintstad
#expart_sinnekloas

ORGANISATOR
EXPART, artistiek ondernemerschapsproject van
Jeugdcentrum Den Eglantier
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
INFO
www.facebook.com/EXPART.artproject

‘Sibel’ gaat over een Turkse vrouw die niet
kan praten, maar er er op haar manier
in slaagt te communiceren en op een
zelfbewuste wijze in het leven te staan.
Deze film uit 2018 is een overtuigend
portret van een vrouw die zich afzet tegen
de conservatieve en patriarchale tradities
op het Turkse platteland. Hij wordt in SintNiklaas vertoond in het kader van het
jaarlijks weerkerend MOOOV-filmfestival.
Vormingplus zorgt voor een nabeschouwing
en een receptie.

ORGANISATOR
Team internationale samenwerking Sint-Niklaas
i.s.m. MOOOV en Vormingplus Waas-en-Dender
LOCATIE
Siniscoop, Stationsplein 12, Sint-Niklaas
PRIJS
8,80 EUR / 7,80 EUR (studenten, 65+)
INFO
internationalesamenwerking@sint-niklaas.be
festival.mooov.be/Sint-Niklaas (vanaf 1.04.2019)

STADSWANDELING
Op schok in de wijk van Tom
Lanoye, een rondleiding in het dialect

LEZING
Van Brindisi naar Vlaanderen…
Serena Passarelli

van zijn geboortestad

05.05.2019 | 13.30 uur

07.05.2019 | 20 uur

De gids begeleidt je op een architecturale,
sociale en literaire wandeling doorheen de
Elisabethwijk. Schrijver Tom Lanoye werd
hier geboren en groeide er op. Citaten uit
zijn rijke oeuvre, gezellige pleintjes en
vooral karaktervolle panden in art deco-stijl
kleuren deze wandeling ‘op ze Sinnekloases’.
Een tocht die eindigt met een drankje in de
buurt.

De Italiaanse journaliste en schrijfster
Serena Passarelli vertelt in het Nederlands
over haar leven in Puglia – en hoe
dat verschilt van Vlaanderen, en over
haar recent in Italië verschenen boek
”Promemoria”.

ORGANISATOR
Dienst toerisme Sint-Niklaas
LOCATIE
Start om 13.30 uur ‘on den gaa lee van t Martjen’,
Regentieplein, Sint-Niklaas
INSCHRIJVEN
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00
INFO
toerisme Sint-Niklaas (infokantoor, Grote Markt
45) | 03 778 35 00 | toerisme@sint-niklaas.be

ORGANISATOR
Anfiteatro amici della cultura italiana
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
PRIJS
4 EUR / 2 EUR (leden Anfiteatro)
INSCHRIJVEN
www.anfiteatro.be
INFO
www.anfiteatro.be

LEZING
Babylonische spraakontwarring
Hoe vreemd zijn vreemde talen?
Carine Caljon

LEZING
(Bijna) Alles over de talen in
Europa | Herman Boel

08.05.2019 | 19.30 uur

09.05.2019 Europadag | 20 uur

Reis rond de wereld in 80… talen. Carine
Caljon brengt een verrassende en ludieke
causerie over de talen in de wereld. Zij
verklaart de oorsprong van bepaalde
woorden en identiek geschreven woorden
die in een andere taal een andere betekenis
hebben.

In deze lezing brengt schrijver-vertaler
Herman Boel een intrigerend verhaal over
de talen in Europa: hun geschiedenis, hun
evolutie en hun onderlinge verhoudingen.

ORGANISATOR
Davidsfonds afdeling Sint-Niklaas
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
PRIJS
8 EUR / 5 EUR (leden Davidsfonds)
INSCHRIJVEN
dirk.vergult@telenet.be
INFO
www.davidsfonds.be

ORGANISATOR
Team internationale samenwerking Sint-Niklaas
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
INFO
internationalesamenwerking@sint-niklaas.be

PERFORMANCE
SESSIE#2 ‘Achterklap’

MUZIEK
Wereldkoor

11.05.2019 | 19.30 uur

16.05.2019 | 20 uur

Taal is woord. Nee, taal is zoveel meer.
Taal staat voor communicatie, maar
communicatie staat niet voor taal. Tijdens
SESSIE#2 “Achterklap” onderzoekt KUBUS
de vaak verraderlijke wereld die schuilgaat
achter taal. Kunstenaars uit verschillende
disciplines brengen onder het motto ‘Samen
Kunst Maken’ een aantal performances rond
taal en communicatie en mengen daarbij
voordracht, poezië, beeldend werk en
theater.

Het

ORGANISATOR
KUBUS i.s.m. EXPART
LOCATIE
PUINTUIN, Apostelstraat 13, Sint-Niklaas
PRIJS
5 EUR
INFO
www.facebook.com/KUBUS.KUNSTLAB

Wereldkoor

brengt

kleurrijke

en positieve muzikale vibes uit alle
windstreken!
Het Wereldkoor werd in 2016 opgericht
in Dendermonde en vertrekt van de
verschillende talen van nieuwkomers. Deze
schat van kleurrijke mensen en talenten
resulteert in dit mooie Wereldkoor waar
muziek iedereen verenigt!

ORGANISATOR
De Foyer
LOCATIE
De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas
PRIJS
12 EUR
INSCHRIJVEN
www.ccsint-niklaas.be
INFO
www.ccsint-niklaas.be

SYMPOSIUM
Zooëgezeed
Symposium over
dialecten

de

Wase

STADSWANDELING
Oude gevels, propere verhalen
Marcella Piessens

17.05.2019 | 9.15 – 15.30 uur

19.05.2019 | 10 uur

Het Wase dialect is kostbaar immaterieel
erfgoed. De Erfgoedcel Waasland, Variaties
vzw en Bib Sint-Niklaas nodigen een aantal
experten uit die je meenemen door de
geschiedenis van het Wase dialect. Aan de
hand van concrete voorbeelden krijg je een
stand van zaken van het lopend onderzoek.
Maar we kijken ook vooruit: wat biedt de
toekomst voor het Wase dialect?

Godde mee op zoek nor aa vertaalingskes,
achter aalke gevel zit er zoe ientjen. Over
Piezewiet, Cockskes, de klakkewinkel
en de vliegen bi de vuilen bakker. Over
d’Anduyten, den buzzesneir en de zjuzepee.
Over nen tetterjeir, un emslep en nen
tettazjeir. We vertoalen da ammel vur te
lachen, zonder streimenten en schizema.
Een tocht die start aan de Grote Markt en
eindigt in de Bib met een drankje.

ORGANISATOR
Erfgoedcel Waasland, Variaties vzw en de Bib
m.m.v. vzw Reynaertgenootschap
LOCATIE
Piet Elshoutzaal, SteM, Zwijgershoek 14,
Sint-Niklaas
PRIJS
15 EUR / gratis voor studenten
INSCHRIJVEN
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
inschrijven vóór 06 05 2019, uw inschrijving is
pas definitief na betaling BE15 0910 1703 3330
met vermelding van symposium Talen + naam
INFO
www.erfgoedcelwaasland.be
erfgoedcel@interwaas.be | 03 780 52 10

ORGANISATOR
Dienst toerisme Sint-Niklaas
LOCATIE
Start om 10 uur aan Sinterklaasbeeld,
stadhuis, Grote Markt, Sint-Niklaas
INSCHRIJVEN
toerisme@sint-niklaas.be | 03 778 35 00
INFO
toerisme Sint-Niklaas (infokantoor, Grote Markt
45) | 03 778 35 00 | toerisme@sint-niklaas.be

WORKSHOP
Verstodde gij ook Sinnekloases?

MUZIEK
Dubbelconcert The
Sisters en iReSaltati

23.05.2019 | 19.30 uur | Zaal Familia
25.05.2019 | 14 uur | Zigzag

26.05.2019 | 16 uur (deuren om 15 uur)

Test je kennis van het “Sinnekloases” met
Helga en Trees van Awaal Nem.
Versta je “Sinnekloases”? Kan je het zelf
spreken? Je krijgt een beetje theorie en
véél oefeningen in uitspraak, woordenschat
en uitdrukkingen. De les duurt 50 minuten
zoals een gewone les op school. Je krijgt
een invuloefening mee als cadeautje voor
het volgende familiefeest.

Talen kleuren al bijna drie decennia
muziekclub ’t Ey. Folk gaat nu eenmaal
over culturen en diversiteit. Voor deze
kleurrijke samenwerking dalen we af naar
de Mediterrane contreien van Europa...
Uit Catalonië komen twee fantastische
jonge vrouwen die samen met hun
instrumenten en hun stemmen als het ware
een kwartet vormen: The Escarteen Sisters!
Van de andere kant van de Middellandse
zee komt iReSaltati. Dit kwartet (voor deze
gelegenheid uitgebreid tot een kwintet)
heeft zijn wortels in de Siciliaanse tradities.
Levendige, dansbare muziek met Siciliaanse
wortels.

ORGANISATOR
Awaal Nem
LOCATIE
23 mei: Zaal Familia, Truweelstraat 138
25 mei: Zigzag, Hazewindstraat 7
PRIJS
3 EUR
INSCHRIJVEN
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
INFO
www.singeling.be/awaal-nem

ORGANISATOR
Muziekclub ‘t Ey
LOCATIE
Muziekclub ’t Ey, Koutermolenstraat 6b,
9111 Belsele
PRIJS
10 EUR / 7 EUR (leden ’t Ey)
INSCHRIJVEN
www.tey.be
INFO
www.tey.be

Escarteen

POËZIE
Die mooiste liefdesgedigte in
Afrikaans

EXPO
Talen kleuren de tijd

28.05.2019 | 20 uur

28.05.2019 – 23.06.2019
dinsdag t.e.m. vrijdag: 10 - 19 uur
zaterdag en zondag: 9.30 - 12.30 uur

Voordrachtkunstenares Anna Vorster en
schrijver Gerard Scholtz brengen hun eigen
versie van ‘Die mooiste liefdesgedigte
in Afrikaans’. Gerard en Anna gee nuwe
betekenis aan die begrippe waarmee elke
romantiese siel vertroud is: verlange,
vreugde, begeerte, teleurstelling, verachting,
hartstog, skeiding, verlies en herinnering.

ORGANISATOR
Anna Vorster en Gerard Scholtz
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
INSCHRIJVEN
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
INFO
sint-niklaas.bibliotheek.be | 03 778 34 00

Deze tentoonstelling trekt een taalspoor
doorheen de stedelijke archieven. Welke
talen kleurden de geschiedenis? Het
antwoord zit verscholen in authentieke
archiefstukken, van de middeleeuwen tot
nu.

ORGANISATOR
Stadsarchief Sint-Niklaas
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
INFO
archief@sint-niklaas.be

TOONMOMENT
Waarvandaan ook onze haren of
pluimen

02.06.2019 | 10.30 uur
Tom Lanoye schreef speciaal voor ‘Talen
kleuren de wereld’ een gedicht over/
voor Sint-Niklaas. Nieuwe en oude SintNiklazenaren gingen met dit gedicht aan
de slag. Ze lieten hun eigen ervaringen met
onze stad er op los en speelden er mee naar
hartenlust. Op 2 juni staan ze samen met
Tom Lanoye op het podium om het resultaat
aan het publiek te tonen.
ORGANISATOR
Vormingplus Waas-en-Dender
LOCATIE
De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas
INFO
www.vormingpluswd.be | 03 775 44 84

Wil je graag meedoen? Schrijf je dan zeker in voor het
22.04.2019 | 9.30 uur

Kennismakingsontbijt

Past deze datum niet? Geen probleem! Schrijf je toch maar in en stap meteen binnen bij één
van de workshops, elke zondag van 10.30-13 uur vanaf 28.04 tot 26.05.
Mensen die mee willen bouwen aan het artistiek (podium-)project: ‘Waarvandaan ook onze
haren of pluimen’. Dit kan zowel voor als achter de schermen! We zoeken mensen die uit
‘Waarvandaan ook’ komen; van overal dus. Mensen die in Sint-Niklaas en omstreken een thuis
hebben gevonden, ook al is de thuistaal misschien geen Nederlands.
ORGANISATOR
Vormingplus Waas-en-Dender
LOCATIE
Vormingplus Waas-en-Dender, Rode Kruisstraat 23, Sint-Niklaas
INSCHRIJVEN
www.vormingpluswd.be/waarvandaan
INFO
www.vormingpluswd.be | 03 775 44 84

LEZING
Taaldiversiteit in de
gemeenschap en in ons hoofd
Filip Loncke

STADSWANDELING
Odisee

05.06.2019 | 20 uur

06.06.2019 | 19 uur

Hoe werkt tweetaligheid? Zijn mensen die
meertalig zijn slimmer dan ééntaligen? Hoe
kunnen verschillende talen functioneren
binnen eenzelfde gemeenschap? Prof.
Filip Loncke, onderzoeker op het gebied
van Ondersteunde Communicatie aan de
Universiteit van Virginia (USA), verduidelijkt.

Studenten van Hogeschool Odisee leiden
je langs opmerkelijke plekken in de stad
die de diversiteit van onze taal (dialect,
neologismen, chattaal, erfwoorden, …), de
diversiteit én de literaire rijkdom van onze
stad en regio in de kijker zetten. Welke
verhalen schuilen achter de Sint-Niklase
gevels? Reis mee doorheen de tijd! We
bewandelen de grens tussen werkelijkheid
en fantasie, in de taal die de gebouwen
spreken: archaïsche taal, jongerentaal,
plechtige taal, het Sint-Niklase dialect …
Durf jij het aan om de geheimen van deze
stad te ontdekken? Een tocht die start aan
de Bib en er ook eindigt met een drankje.

ORGANISATOR
de Bib
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
PRIJS
3 EUR
INSCHRIJVEN
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
INFO
sint-niklaas.bibliotheek.be | 03 778 34 00

ORGANISATOR
Odisee
LOCATIE
de Bib, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas
INSCHRIJVEN
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
INFO
sint-niklaas.bibliotheek.be | 03 778 34 00

EN OOK
Verkiezing ‘Mooiste Sinnekloase
dialectwoord’

FINISSAGE
Talen kleuren de wereld

27.04.2019 – 12.06.2019
20.06.2019 | 20 uur

20.06.2019 | 20 uur

In het kader van Talen kleuren de Wereld
gaat de Bib met al haar partners op zoek
naar het mooiste dialectwoord van grootSint-Niklaas. Met deze wedstrijd zet de
stad het dialect en de verscheidenheid
van spreektalen in de kijker. Uit alle
inzendingen kiest een jury de 10
dialectwoorden die kans maken op de titel
‘Mooiste Sinnekloase dialectwoord’.
Van 27 april tot 12 juni 2019 kan je digitaal
en op papier stemmen. Het winnende
dialectwoord wordt tijdens de finissage
op 20 juni 2019 bekendgemaakt in het
stadhuis.

Terugblik op het stadsbrede project ‘Talen
kleuren de wereld’ met de bekendmaking van
het allermooiste Sinnekloase dialectwoord.

ORGANISATOR
de Bib
INFO
sint-niklaas.bibliotheek.be | 03 778 34 00

LOCATIE
Stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
INSCHRIJVEN
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
INFO
sint-niklaas.bibliotheek.be | 03 778 34 00

Praktisch
Alle praktische informatie over de activiteiten kan je terugvinden in de brochure.
Meer info vind je op sint-niklaas.bibliotheek.be/talenkleurendewereld of via
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be | 03 778 34 00

Het project Talen kleuren de wereld is een organisatie van stad Sint-Niklaas, gecoördineerd
door de Bib en in samenwerking met volgende partners: Anna Vorster & Gerard Scholtz,
Anfiteatro, Awaal Nem (Singeling), Davidsfonds, De Foyer, Den Eglantier, Dienst toerisme
Sint-Niklaas, Erfgoedcel Waasland, EXPART, JOS, Kubus, Mooov, Odisee, Reynaertgenootschap,
Stadsarchief Sint-Niklaas, Stedelijke musea Sint-Niklaas, Team internationale samenwerking
Sint-Niklaas, Muziekclub ‘t Ey, Variaties vzw, Vormingplus Waas-en-Dender.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Vlaamse
Overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media.

V.U.: Filip Baeyens, Grote Markt 1, Sint-Niklaas | Vormgeving Mieke Vanraes

